
DOELENFORMAT   RAADSFRACTIES 

 

  PROGRAMMA  1   BESTUUR, REGIO EN MIDDELEN 

 

Strategisch programma doel: 

Besturen met ruimte voor invloed aan de voorkant vanuit inwoners, ondernemers, dorpsraden en overige instellingen. Waarbij ook  
telkens aandacht voor het onderwerp duurzaamheid. Een sterke stem van Kaag en Braassem in de regio  door het vergroten van grip  
op onze verbonden partijen en  een proactieve  en  solidaire  houding door het uitdragen van onze kernkwaliteiten; groen, recreatie  
en toerisme, (glas)tuinbouw, handel, logistiek en bereikbaarheid  in onze samenwerking met het bedrijfsleven, onderwijs en  
andere overheden. Uitvoering van de gemeentelijke taken binnen de beschikbare middelen zonder lastenverzwaring inwoners.  
 

DIN 

 

Hoofddoelen / ER- doelen Smartdoelen/resultaten Inspanningen 

Thema regio   

- Grip en focus vergroten op het functioneren 
en de financiën van verbonden partijen  

 

 2016 
- Selectie verbonden partijen relevant voor 

onderzoek continueren of anders 
organiseren; 

- Opstellen uniform format voor 
beleidsmatige en financiële toets 
verbonden partijen; 

- Bepalen financieel kader waaraan 
verbonden partijen moeten voldoen (met 
gebruik uitkomsten financiële toets); 

- Oppakken cluster overstijgende 
vraagstukken in regionaal verband 

GOING CONCERN (MET BELEIDSACCENTEN) 

   Communicatie  
-  Meer tijdige, duidelijke en eenvoudige 

communicatie 

  
 

-  Sociale media worden actief ingezet als 
communicatiemiddel van raad, college en 
organisatie 

-   Implementatie van een website portal voor 
kaag en Braassem; 

-   Beschikbaar stellen van meer producten via 
    de website 



-   Er wordt een actieve en tijdige 
terugkoppeling op signalen en meldingen 
gegeven 

-   Implementeren van de flitsvergunning 

   Veiligheid in de leefomgeving 
- Vergroten van de veiligheid in de 

leefomgeving 
- Het terugdringen van alcohol en 
   drugsgebruik 

 -  Publiciteitscampagne starten voor deelname 
aan Burgernet.  

- Aanpakken overlast door inzet BOA’s 
-  Casussen met betrekking tot overlast 

inbrengen in regionaal veiligheidshuis 
Holland Rijnland 

- Uitvoeren van preventie- en handhavingsplan 
alcohol (2015) 

 

   Informatiebeveiliging 
- Een betere informatiebeveiliging 

In 2018 voldoen aan de Baseline 
Informatiebeveiliging gemeenten (ISO-norm 
informatiebeveiliging) 

-  Actualiseren van informatie-
beveiligingsbeleid  

-  Uitvoeren van risicoanalyses per 
taakonderdeel; 

- Actualiseren/opstellen van 
informatiebeveiligings- plannen  per 
taakonderdeel 

   Middelen 
- Doorontwikkelen p&c documenten 
- Degelijk, realistisch financieel beleid zonder 

lastenverhoging inwoners 

  
 
 

- Heldere controleerbare jaarrekening en twee 
tussenrapportages 

-  Publieksvriendelijke versie van de begroting 
-   Zoveel mogelijk kwantificeren risico’s 
-   Aanhouden voldoende 

weerstandsvermogen 
-   Analyse opstellen m.b.t. niet wettelijke taken 

om heroverweging mogelijk te maken. 

  
 

 

PROGRAMMA 2    SOCIAAL DOMEIN 

 

Strategisch programma doel: 

 Sturen op het behalen van effecten en doelstellingen binnen het sociaal domein, zoals beschreven in de MAG, door samenwerking tussen 
gemeente, organisaties en partijen onderling en participatie/betrekken van mensen bij de samenleving en bij de zorg voor elkaar zonder iemand uit 



te sluiten. Gemeente stelt middelen beschikbaar en bewaakt dat doelstellingen worden gerealiseerd. Waar nodig biedt de gemeente ondersteuning. 
De gemeente verbindt en versterkt de krachten die al aanwezig zijn, bij inwoners, organisaties en partijen. Tevens wordt ingezet op de uitvoering 
van de opgaven op het gebied van jeugd, zorg en werk uit de 3 decentralisaties, zoals beschreven in de MAG3D. Dit document ligt in het verlengde 
van de MAG. Evenals bij de andere programma’s zal er in het sociaal domein waar relevant aandacht zijn voor duurzaamheid en zal er bij de 
verantwoording mede over de hiervoor geleverde inspanningen.worden gerapporteerd  
 

DIN 

 

Hoofddoelen / ER- doelen Smartdoelen/resultaten Inspanningen 

Thema  Sociaal domein Integraal  
- Verdere versterking van 

basisvoorzieningen en preventie 
- Meer bundeling van krachten van 

inwoners en lokale 
(welzijnsorganisaties) 

- Het meer dichtbij organiseren van 
zorg 

- Meer mensen betrekken bij de 
samenleving en zorg voor elkaar 

- De kwaliteit van toezicht binnen het 
sociaal domein verbeteren 

- Behouden keuzevrijheid en regie over 
eigen zorgvraag van inwoners 

- De uitgaven voor het sociaal domein blijven 
binnen het budget voor het sociaal domein 

- Opstellen risicoanalyse misbruik  
- Opstellen MAG Maatschappelijke Agenda 

2017  
- Nieuwe contractafspraken met 

zorgverzekeraar/zorg kantoor maken 
- Keuzedocument opstellen voor de invulling 

van het doelgroepenvervoer 
- Het ontsluiten en beschikbaar stellen van 

informatie  
- Nieuw  protocol toezicht op kwaliteit opstellen 
- Evalueren en of bijsturen afspraken met 

huisartsen en wijkverpleging  
- Opstellen monitoringstool voor het  

monitoren van ontwikkelingen, uitgaven en 
behaalde resultaten  
 

Thema groei en ontwikkeling  
- Talenten van kinderen bevorderen 
- Kinderen veilig laten opgroeien 
- Meer aandacht voor kinderen uit 

kwetsbare gezinnen 
- Meer samenhang in ondersteuning 

van jeugd (ook 18+) 

 
 

- Bepalen inkoopstrategie en niveau van 
samenwerking voor inkoop jeugd 

- Maken keuze over regionaal 
verzekeringsmodel jeugd  

- Uitvoeren inkoop jeugdhulp  
- Opstellen uitvoeringsplan 

speelvoorzieningen  
- evaluatie samenstelling kernteam en 

beoordeling of aanpassingen samenstelling 
kernteam nodig zijn 

- Evalueren en, zo nodig, opstellen regionaal 
beleidsplan jeugd 



Thema werken en leren  
- Het bieden van passend onderwijs 
- Het toeleiden van mensen naar werk 
- Meer mensen betrekken bij de 

samenleving 
- Doorontwikkeling van de 

voorschoolse educatie 

 
-   
-  

- - Monitoren, evalueren en bijsturen 
beleidsplan “Rijnstreek werkt” 

-  - Monitoren/bijsturen uitvoering Economische 
agenda  

- - Het SWA servicepunt wordt uitgebreid. 
- - Onderzoek naar realisatie brede scholen 

Thema maatschappelijke  
ondersteuning en betrokkenheid  

 
- Meer aandacht voor mantelzorgers; 
- Meer aandacht voor kinderen uit kwetsbare 

gezinnen 
- De eigen kracht van inwoners versterken 
- Doorontwikkeling dementievriendelijke 

gemeente 
- Het vergroten van bewustwording van de 

gevolgen van ouder worden of ziekte 
- Maatschappelijke partners meer toerusten 

op een grotere toestroom van 
vluchtelingen 

- Ondersteunen van initiatieven rondom zorg 
en veiligheid en welzijn. 

 - Vaststellen regionaal beleidsplan en 
convenant OGGZ  

- Evalueren en opstellen plan 
schulphulpverlening  

- Monitoren uitvoering minimabeleid  
- Regionaal met partners mogelijkheden 

onderzoeken om administratieve lasten te 
verlichten  

- Evalueren contract TOM  
- Monitoren vraag/behoefte mantelzorgers en 

ondersteuning daarop bijstellen/aanvullen 
- Kader opstellen voor ondersteuning 

initiatieven rondom zorg/veiligheid en welzijn. 
 

Thema Gezondheid en bewegen  
- Het veiligheidsgevoel van inwoners 

vergroten; 
- Het creëren van een toegankelijke en 

prettige leefomgeving  
- Kinderen veilig laten opgroeien 
- Bevorderen en beschermen van de fysieke 

en psychische gezondheid 
- Bevorderen bewustwording gevolgen 

ongezonde leefstijl en aanpassing gedrag 

 
 

  
 
 

- Opstellen doelgroep/risicoanalyse 
- Evalueren convenant alcohol en drugs 
- Vernieuwen overeenkomst De Tweesprong 

B.V. 
- Opstellen overeenkomst / doorontwikkelen 

subsidierelatie Stichting beheer 
gemeentelijke buitensportaccommodaties 
(SBGB) 
 

   
 
 
 



 
 
 
 
 

PROGRAMMA 3    RUIMTE EN LEEFOMGEVING 

 

Strategisch programma doel: 

Kaag en Braassem staat voor een schoon, heel en veilige, leefbare, duurzame en ruimtelijk in balans zijnde gemeente met behoud  van haar 
kernkwaliteit als landelijke woongemeente en de doorontwikkeling als woon-, werk-, en recreatie gemeente waardoor Kaag en Braassem versterkt 
en nog aantrekkelijker wordt in de regio.  Zowel bij de te leveren inspanningen als bij goingconcern taken  binnen dit programma zal er aandacht 
zijn voor invloed  aan de  aan de voorkant vanuit inwoners, ondernemers, dorpsraden en overige instellingen evenals voor het onderwerp 
duurzaamheid. 
 

DIN 

 

Hoofddoelen / ER- doelen Smartdoelen/resultaten Inspanningen 

Thema  ruimte en wonen  
- Behoud van en doorontwikkelen ruimtelijke 

kwaliteit en kwaliteit van wonen  
- Ruimte bieden aan inbreng burgers en 

maatwerk voor initiatieven  

-  2016 
- Actualiseren bestemmings- plan Rijpwetering  
- Uitwerken duurzaamheids agenda  
- Het maken van prestatieafspraken met 

woningcorporaties 
- Opstellen van de lokale woonagenda 

 -  2017 
- Actualiseren bestemmings- plan Oud Ade  
- Actualisatie MRSV 

     2018 
-  Invoeren omgevingswet  
- Actualiseren bestemmings- plan 

Braassemerland  
- Actualiseren bestemmings- plan Nieuwe 

Wetering  

     
-  

2019 
- Actualiseren bestemmings- plan Derde 

tuinbouwgebied  



- Actualiseren bestemmingsplan Veenwetering 

Thema leefomgeving    

- Een schoon, heel en veilige leefomgeving  
 

 

-  In 2018 is de kwaliteit van de openbare ruimte 
op niveau B/C 

2016 
- Implementatie 1e fase IBOR (kwaliteitsniveau 

B/C) 
- Visie methode afvalinzameling  

2017 
- Evaluatie rioleringsplan 2014-2018  

2018 
- Actualisatie Rioleringsplan 2019-2023  
- Evaluatie integraal beheersplan 2015 - 2019 

2e fase IBOR  
2019 

-   Actualisatie IBOR 2020 - 2024 

Thema recreatie  
- Versterken van recreatieve 

verblijfsmogelijkheden  
 
 

-  2016 
- Opstellen paraplu bestemmingsplan 

recreatieve initiatieven  
- Ontwikkelen plan boulevard Braassemerland 
- Opstellen plan natuurontwikkellocaties 
- Opstellen uitvoeringsprogramma 
  gebiedsmarketing  
- Herijken uitbesteding 

samenwerkingsverband K&B promotie  
- Verbeteren en creëren wandel, fiets en 

vaarroutes  
- Verbeteren gebiedsmarketing lokaal en 

Groene hart  
2017 

- Uitvoeringsplan Leidse Ommelanden  
- Uitvoeringsplan LOP2  
- Verbeteren en creëren zwemlocaties en 

passantenplaatsen  
2018 

- Herijken beleid snelvaren  
- Verbeteren toeristische informatievoorziening 

/ wegbewijzering  
- Visie energiepark Veenderveld 2  



 

Thema Economie  
- Meer economische ontwikkeling 
- Meer ruimte voor bedrijven 
- Meer ondersteuning voor startende 

ondernemers 
- Verbeteren lokale arbeidsmarkt 

 2016 
- Opstellen economische agenda  
- Opstellen uitvoeringnota op basis van 

economische visie bedrijfsleven/ 
detailhandel/ land en tuinbouw  

- Onderzoek naar nieuwe mogelijkheden van 
bestaande glastuinbouw 
2017 

- Uitvoeringsplan voor economische 
ontwikkelingen langs hoofdverkeersaders en 
recreatieve routes 

Thema Leefbaarheid  
- Toekomstbestendig perspectief bieden 

verschillende dorpskernen met diversiteit 
- De leefbaarheid in de kernen behouden en 

waar mogelijk verbeteren 
- Behouden van voorzieningen en kwaliteit 

van samenleven 
 

 
 

2016 
- Opstellen kernplannen traject Kernen in hun 

kracht                      
- Maken prestatieafspraken met 

woningcorporaties  
- Opstellen lokale woonagenda  
- Onderzoek arbeidsmigranten  
- Uitvoeringsplan opstellen m.b.t. 

fietsknelpunten o.b.v. nota fietsersbond 
- Kader opstellen burgerinitiatieven 

2017 
- Alle kernplannen gereed  

2018 
- Voorstel voor keuze maatschappelijk 

vastgoed gereed 
- Uitvoering geven aan N207 

GOING CONCERN (MET BELEIDSACCENTEN) 

- Het schoon, heel en veilig  houden van de 
leefomgeving 

 

Het IBOR wordt op het vastgestelde 
kwaliteitsniveau uitgevoerd op basis van het 
jaarlijks uitvoeringsprogramma. Bij groot 
onderhoud en het vernieuwen van de inrichting 
is de Leidraad inrichting openbare ruimte (Lior) 
het uitgangspunt. Bij bestaande wegen 
betrekken we u op tijd bij reconstructies in uw 
omgeving.  Bij de herprofilering van 

- Jaarlijks onderhoudsprogramma IBOR 
(kwaliteitsniveau B/C) 

 



parkeerterreinen kiest de gemeente voor  de 
aanplant  van bomen, waardoor een zogeheten 
‘groen dak’ ontstaat. Een goed onderhouden 
leefomgeving, waarin de groene kwaliteit van de 
gemeente wordt gekoesterd en met maatwerk 
op het gebied van onderhoud. Een 
bomenbestand binnen de dorpen die op peil 
blijft. Goed beheer recreatief straatmeubilair 
langs recreatieve routes  buitengebied.  
 

 


